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DO 

TERR A M OTO DE LISBOA 

Xo sclculo pn~i.ado, <piando j1í ningucm na Europa 
J>ensa,·a cm Portugal, c111anclo o longinqno rumor das 
nossas ,·ictoriu~, ela~ noi-.o,as co1111ui.tas, dos nossos des
cobrimento~ S<' extin_guiu com o decorrer cios tempos, mio 
um acontecimento dt·~a-t roso chamar de no,·o para este 
pequeno canto da pen insula hispanica a attenção do m un 

do civilisado. 
Esse acontcc·imento foi o ter ra moto de L isboa de 1 

ele novembro do 1755. 
A noticia da catnslrophe correu ll Europa de extre

m o a extremo, o foi t•~pallrnr um terror i ndcscri ptivel 
n os g randes ccnl ros de civil isação. Mais sombr io pavor 
não podia ter gelado os cidad:\OR ng rn piulos no !Oro do 
Roma, quando u m correio, sulcando ao g a lope do seu 
cavallo a magni fica ,·ia A ppia, entrou na cidade eterna 
a dnr noticin do calaclytitnO que st•pult:lnt n'um tumulo 
de lava ardcnto, cn,·ollo cm mor talha de cinzas, a riden 

t issima P ompeia. 
O terramoto do J,isboa foi, du rante mui to tempo, o 

assumpto das com·o1·:<ac;ocs da Europa; a nossa capital 
completamcnto d<',;lr uida obteve m na popularidade, q ue 
Yoltuiro natificou cscrc,·cndo com a snn penna reveren
ciada um poema l;lo npplnudido quanto semsabor . 

Ma., a~ l'Oio•h não parurll"l em t:io pouco; o terr a
moto de Lisboa tinha de dar de si gran•s acontecimen
tos no mundo litkrnrio, >en1 fallar nas elegias e syh·as 
que poraqui fcn-crnm . l~oi o ea•o qne Voltaire e Rousseau, 
os dois clicta1lorcs da philosophia do sc;enlo XYIH, Yi
Yiam até es>a o<:c::1sir10 cm muito boas relações, quer d i
zer não se npunhal:wam ~cn:io com sorriso;;. Y cm o ter
r amoto de Li,lma; Voltaire a proposilo d.i:<so ri -se da 
l'ro,·id<·11<·ia, Hon,~c•1n ainda a vê nrnis cl:ira no céo por
tugnez, a,·crmclh:ulo pelos r eflexos do inccndio que re
matou a catMtroph1•. \ 'oltai rC' puxa os punhos do rendas 

o responde com um cpigra 11rnrn ; Ho115scan arregaça as 
mangas do sou foto d'arnwnio <' vihm-lhc um;\ brutali
dade, zfis t.rns, quc;,lào foi eshi do P rovidencia e de ter
rnmoto, quo d'uh i conwçon, para nunca mai!l se extin
g uir a celebro iuimisaclo qno dnron nté Íl mor to dos dois 
escr ipto 1·cK, e q 110 )J0\'0011 08 ~on ll(ls cio descon fiado Rou~
se:i u cio imvorcs e do phnnl11•111a-< porque suspcitavoi que 
V oltaire o CJ lll'ria 111:1 ta r , on (•,p i1m:1r , ou plag iar, e lhe 
amnrguro11 por con8cg11ínto o< ult imos annos de sua 

Yida. 
Tnclo por c:rn"'1 cio lcnamoto ele L isboa. 

seis annos, c1na11do os outros rnpazcs cntr:wam ainda a 
meio camiuho de 1>er fciçr10 completa no jogo do pião, es
tava elle já a meio caminho da sciencin nnivcrsal . 

Aos i:eis annos e~tc Fau~to,ito profnnda"a mn:L 
grande pnrte cios couhecimcnto:; humano~, fiem foliar nos 
boiões de marmcllnda. Em 1755, J. W. Goethe, que 
nascera cm 1749, mcclitanL cm Deus, o 

1cNão podendo, diz cllc, formar uma i<leia d'cssc ente 
supremo, procurei-o 11as ~nas oh1·as, e quiz, li maneira 
dos patrinrchas, erigir- lhe um altar; producçõcs ela na
turesa deviam 8cn·ir- mc pum n•prcscntnr o mundo, o 
uma chamma accesa podia figura r a alma do homem elc
vanclo-sc para o Creador. ERcolhi por cons<.'gninto os 
obj ectos mais preciosos na collecc;no dns rariclndcs uatu
raes que eu t inha í1 mão: : l diflicnldndo era cli~pol-as do 
mocio que formassem 11111 pcq twno 1•dilicio. Mcn pai t i
nha uma formosa estante do 111uKi';a , cio lacn vermelha, 
ornada de fl ores cl'oiro, construidn cm formn de pyr nmi
do quadrangular , com rebordos pura a oxocuc;-i\o do quar 
tetos; havia algum tempo q11c so Sbrvi,1m pouco d 'essa 
estan te ; apoclcrci- mc d'clla. Dispu?. cm gradação, uns 
por cima dos out ros, os meus objl'ctos d 'hi stori a na tu
ral , do modo quo lhes désse uma ordem clara o siguifi
cat i,·a. E ra ao nascer do ~ol que c u queria offor tar o 
men primei ro acto d'adoraçiio. N:lo c~ttwa a inda decidi
do sobre o modo como havia de produzir n symbolicn 
chamma que de" ia cxlrnlar 11111 tl<!rfumo frngranto; con
segui emfim cmnprir a~ dua• cmuliçoes <lo meu sacrifi 
eio. Tinha á n1iuba cli~posi<;ào p<'<1ncno~ grãos d'inccn'IO; 
podiam, ~mão lnnçar uma chammn, pelo m!'nos luzir 
quando ardessem o espnllmr um nroma ngrnd:wel; es~e 
doce clar:io d'um perfume inccndiclo até expr imi r me

lhor , segundo :1 minha id<'ia . o que <'m tnl momento FC 

pnss.wa no meu e;;pirito. O ~ol na,<'t·ra j:i h:wia muito 
tempo. mas ns casa~ vi~iuha, aimla 1111• intcrc<·pta,·am os 
r aios. EJ1,,·ou-~e emfim lm~tanle p:ira que t·u podt>;.~, 
com auxi lio d'mn ndro u~lorio, aC'C'C'n<kr os meus g ritos 
<!'incenso, ar t isticamente dispostos 11'111na lwlla chavC'n:i 
de porcdana . Tudo ~ah i 11 scgunclo os lll<.'US d1•st>jos; ii 
minha dc,·oç:lo fúi satisfei ta i o lll <'U nltar to rnou-se o 
principal ornam('nlo do meu quarto.» 

Goethe niio nos li1ll 1t na s u1..-i11d :1 cl'ai:o itt•s <]no pl'o
"'"'º lmcntc :apanhou por appl i<:a r n 1•slanlc do pnp11 n es
te~ IMOS patrinrchacs. O qnc no~ cl iz logo ('que n'cota 
occasii10 chegou a l!'rancfort a 11 otic iii cio t('rramoto do 
L isboa : ccDu"iclei d!l bondade clcJ D ons !11 O ptl<[UOITU
cho, que n ito era de mciaR 1u<'<lidas, 1·om1w11 as suns re
lações com o Omnipotente, e supprimi u o altar! 

Ainda a coi"1 não lit·a por aqui. Yiv ia n,cssn cpoc:1 
em lfrancfort >obre o lllt•no uma crian~a de seis annos 
que ~e d1aman1 João Woltgang Goethe. Ora e~sa crian
ça, 11".1hi a un> ~ctcntn annos, era nm velho, como podem 
imagiunr e um n:lho iJ111,trc e I.tnreaclo, como todos sa
bem. Escrc,·cu as 8uas Jf,.111oria&, e ahi par t icipou nos 
leitores quc a sua infancin foi procligio..ia . P:ir C<'c que aos 1 

Tudo por causa do terramoto qnc to,·<', nlém ele 
m uitas outras coi~ns, de dar co11lt1• a J )1·us cl11 inimi~acle 
en tre Yoltairc e Horn,,,cau, e tio s<·<'pti<:iK1uo clP Goethe! 
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ROMANCE ORIGINAL 

l'Oll 

GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS 

(Co11ti11uado do n.0 13.) 

Ouvinde>-a depois interrogar o misterio craquellc so· 
luço que lhe esc.'lpam do seio, o m~ não pôde mais con
ter- se. 

Deu dois passos para a frente, e com uma serenida
de que o tremor da. ,·oz dl'~mentia bradou : 

- Mentira süo a~ paixOcs da terra, minha senhorul 
Mentira são ns aspirnçocs de nossas almas, esquecida~ de 
que a tran~Í<;:io da vida ao nada é curta . 

E continuou exaltando-so progressivamente : 
- O :tniquilamcnto ! quer sabor o que se chama 

aniquilamento, Regina? Ni\o o procure alem deste mun
do. Voh·a o~ olhos cm redor do si ; encare-me a fito ; 
o clig:L-me depois se o ~cu espírito precisa de mais luz 
]>ara comprohender e~'ª tcrrirnl pnlana. 

A pobre senhora. atrahidn pelo som magnctico 
d'aquella ,-oz, encara,·a- o fhamentc e mncla de ao~om
bro. 

demos esperar nada n·e~tc muodo? K' proci,;o acreditai-o~ 
-f~, meu amigo, é-accudiu dia-Grande crime 

I seria o meu, se u'esta hora deturpasse a pureza do pas
sado, deixando-o labor:n no erro ... Vou partir para mui
to longe : i\manhan por csla• horM ~itudarci os ui ti mos 
palmo.cla terra f[lte me viu nascer o ... quem sabe se pela 
ul t im1\ \ 'Oz ?! Se eu tornar ao P orto, li q11oj!L nilo hn, nuda 
que me prenda ... 

- Nem a saudade da nos~a infancia? - atalhou o 
moço com dôr -1\feu Deus! meu D1•us ! como esta mu
lher é cruel ~ como eu me e11ga11ci ato hoje! Como eu me 
pl•rdi ! como cu me perdi por ella ! 

Aqui Salntdor escondeu as faces com a~ mãos, e 
~u,;pirou. 

]~stcs queixumes magoarnm H<'ginn. Com ge~to 
afllicth·o coneu a mão e~qucrda pdn fronte abrazada, e 
dis>c pur:t o mancebo: 

- l tesignac;ão! resig nac;ão o corngcm, por aquclla que 
ulli jaz no seu leito eterno, e que ambos prezamos como 
irn1a11. Que quer d'nnm fraca mnlher , quo so sente dcs-
1wnlmda u'um abysmo de que niio pode retroceder? Que 
mi d'l'ste caminho ó demcnci,1, ao desproposito, e ao 
idiotismo? Hesuaja des~e desalento, meu <1uerido amigo; 
rl'nwrc a fantasia ate i'tquellP" c~paços por onde a,·oeja
mo~ juntos tnntu~ vezes, e quando menos o pensar verá. 

a $Cu lado :t imagem d'ontrn mai~ foliz do que a pobre 
Ht·ginn ... l'en<i• <'nfii<' cm mim. 1-'nh ador; d~ uma lagri 

De facto, era tito grnndo a mudança que o dcscspc- ma ii c"ilada da;; \'Cntura~ da terra 
l'O e a cloença causaram em Salvador <JUO Regina sentia- -E julgas que eu podcn•i anoul' outra m11lhe1·?
sc dominad:i por um sc11ti11wnto ele piedade tf10 in tenso rcd11rg11i11 elle com paixiio. Depois do li, ~Íl Deus! Von or
e doloroso, que lhe fnzia acrccl it:1r no paradoxo do man- <h·nar-nw : serei pad re. Anastarei a ,·ida como tantos 

cebo. A cstranhe~a do cncontrn, depois ele tiio loni:?a $e- d!'"grnçado•, c mbrnlhaclo nn hmiC:\ cio cnclaver . A teus 
paração, :\ lemlmul<;a dos a<·otd<•cimcntos que 'e tin ham I""" -coulinuou ell <:> ajodhanclo- diante ele ti , e"t rell:< 
<lado, timnun- 1111• a \ 'OZ . Por fim, fo i com ,,,fo rc;o q11l• s:l<'l'lltissima que me opulcu ta,,te os risonhos clornneios da 
clla respondeu : 111i11ba prima,·era; scintilla de lnz celcsll', q11c n;jnbilas-

- E' poosi,·el, ah·ador ! é pM•Í\·el. X:io me comi- li• a minha orphnudade; accx•itn o juram<'nto que te 
<ie porem a. contcmplnl-o; l11wcrí1 aqui effoito mai. obri- faço dt'. .. 
gado para os meus olho8. Se a sua idPa foi lcn1r ao -Não jure!<, não jures-gritou H<'gi1>a tap:mdo
:uuago da minha t·ori>t·i<'ncia maifi uma clor1 deixt-~me lht· a hoeca r·om a mf10-Fio do >l'nhor? c·uidndo de te 
1lizer-lhe qne ja n:io po~so desentranhar forças para a sPn- ,·cr um dia foliz . 
tir. Isto posso cu afiançar- lhe qne se chama decrcpi- - Feliz! -repetiu ellc com mngoada ironia. 
dez, ou mar:lsmo do espírito, o que "irú a se~· tah·cz -Qncm s;ibe? quem <:on l1orc as mystcriosas ,·ere-
o sou Ulcsmo aniq uilnrncnto em que me falia. d11" da v icia,?- tornou clla. 

- Não, nf10 é- exclamou Salrnclor eom forc;a. - - Oh! se en poclcs'c aguanliu· uma idca. .. remo-
Menti ! ment i ! e oin to ja o <:nstigo da minha culpa, n'estc ta <'[UC fo'"º ! Se en podc~sc consocinr·mo rorn a t11a ima
incondio vornz que mo rc<1uci111a as t'ntranha!<. Pois <'[uc, go;m ! - replicou ainda Salntdor. 
Regina! já nem tra<;os arrcfocidos han~rá na Ml:l ulmn, -Não pensc1110s n'i"'º · &parc1110-no~ como duas 
do peosameuto que abi ,.j,·ou outr'ora? Xão fulge uma !><'~soas amigas que não t<·m 1lc \'l'r-se mais neste mundo. 
radiação di,;na <l'e;•ail profundcz:ts em que a •ua ima- -retorquiu a infeliz com >'imnl:icln ~r:\\'idadc.-Que este 
ginação jaz sopitada? A inl"rcia do seu coraç:io ni'10 po- ndcu11 niio tenha nunca de pungir-nos ('Omo um remor
de espancar os espíritos tenebrosos que a. impnl~am parn so... Faz-•e turde, meu <[tll'riclo irmilo ... corai:?cm. - E 

o horrido dese"pcro? Não v(l no seu largo horisontc d<>~- ', aln1ixando-~e repentinamente, poisou º' labios sobre() 
pontar um raio de graça? N:1o pode altear-sc, ntc á os- fhro gradeado que cireundnrn o "arcophngo; :ipanbou 
perallf;n elas infini tas altcrnntivns que se dão neste mundo, , dun~ folhinhas seccas que o veulo nti1·a,·n a seus pés, e
d.,~locando 110 x<;u revolulcar circunstancias e orca tum• ' exclamou:-Engenia ! o teu espil'ito vai romigo, santa; no 
<1ue mudam a <·ada (M~M o nosso destino?! Diga Rogi1111 , lou C'Orpo, digo eu: até logo, innan, ato logo. 
diga-instou o mancebo tomande>-lhe a miio - Não po- E vol tando-se ainda uma v1•z pnrn o mancebo mor-
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gullmdo nn a~·mia, dci:otou-lhc <'ahir suhre os dedos uma primeira filhinha, o cnto quo lho fizera ~entir a.~ do
dai! folhas murmurando: liciosas sensações da maternidado; o anjll quo lhe fize

- Adcus S,llrndor, adcu• '. oja e:ite o talisman que ra bater o cor:1ç:lo de goso, ti pahwra snntissima <lu. 
r euna ns no<,a:i alma~. j rniic; e que ella vir:i crescer com o cnle,·o cb adoração, 

- Regina! U11gina ! - gritou o mo<;o estendendo era uma parte necessaria para a sua exiohmcia. Aquella. 
o~ hraço• supplit:tnll'' para rlln. alma fogosa c.•torcia-..c n'urna incnr:wel desesperação. 

- Lti '. -lhe rc,,pondcu apontando para o teu, e su- Para ella nilo h:n-ia "ºcego. ('hora,·a, grita,·a, blaspbe-
mindo-sc por entreª' oomhrn• da~ campa~ . maYa todo o dia, até cahir pro•tr:ula pelo cnn,aço, ore

começar passado,, minuto• na mc,111:1 foria, c "º' nw<'-
X mos bramido;, . 

l!'luctu1111do na to rmenta q ue Jh() acorclnm o encon
tro do Saln1clor, Hegina entrou na carroagem, convulsa, 
e dolo ro~n111<•1llo conlurhada. 

Crcnd11 nos pri ncip ios 111ais Muvcrn~ da honra e d:1 

honc,ticlado, nunca até o~s11 horn nm pon, amon to eri mi
no$O dera cnti·acln no seu cspiri to ; ngorn porém, a voz 
do mancebo, a \'CllC' nwnr ia do :lffoc·to q ue lhe consagra

va , '11ggcrir:1111 -lho id<•iaM <1uo cl la quizcra a,~par da alma, 
até o minimo lrnc;o. Di8posla a reta lhai-as sem dó de 
seu cor:u:flo, tomon-so do horror do q uo taes sentimen
tos vin~asscm; de~<·nredou a c011'cienria atterracla, de 
nm ~enlimcnto que a cu lpava p<'ln' pnlanas trocadas 
com Sah-ador, e (·lwgou a casa serena e satisfeita, lem
brando-~e ela p.1rticla. que :t rouba,·a a taes confficto;. 

O ,.i,condc, corr<'ll ao s<'u eurontro, perguntando
lhc carinJio,amcnto como •o acl1a,·a . 

-Bem, meu amigo. , into o coração mai• n17.io 
rc,1>0ndt•n clla. 

O vi~ccmdl• <'nC'olh1•u o~ homhro~, e conduziu-a ao 
«cu quarto em ,ih·nrio. Xunca cllc podera tomprehencler 

o c•pirito <la º'Pº"'· So, prinl('iros clins ela sua uniilo, 
irritara-se C'om a~ ck•sn1iradt1< ick•a• 1lc que nf10 percf'hia -c
nf10 o <le.,fa,·or p:1r:1 si; clcsde p<>rém qu<' gugeni:i morrern 
tomou o Pxcccl(lnt<' cl'c·lla' «<>mo o n»uitaclo c1·11111a cxal · 
tar.:io qu<' o tempo li:n·ia cio acalmar. Lim itani-~e por
tanto, n:1s csc:1~'ª' hMa< qml pa .. :n·a a ~eu lado, a d ir i
gir-lho as 1ml:wras noccssarias, e~quecendo o que ella li.lo 
cli,,ia, como cffeito d' um frt'srnr io a que a reduzira a pcr 
cla da irmà . 

A no ite fo i ag itada parn lloginn. l1ogo ele mauM , 
]). An t.oniii o , \ nsclmo \'i1•1wn abraçar ;t unica filha que 
!110 rcsbwa, o do q uem in111 ~opa ra1·-8e, tal vez parn sem
pre. 

Anselmo que tinha do pr<>scnciar todos os cliaK 
aquelle tri,,te e>pec-taculo, moclorava a oim dor para ten

tar consolai-a . .Fallava-lho cm Dous; aronsclhava-a :\ 
larn;ar- se aos péo cio Ohristo, a pocl ir-lho a resignação o 
pa<'icncia . 

Raplrnel, que os consiclora ,·a como pais, viohn lam
bem muitas vezes cevar :1 am111·gurn da "nuclade ouvin
do-os fallar cm ~ugonia . Qwu11lo Hcgin:i so juntan\ 
o'estas luctnosas reuniões, olln, que 11 :lo menos pro
fundamcn,te chorava a insepam vcl corn pan hcim dos suus 
dias felizes, ouvia todos a<1 uc•llPs q1ll'ix umcs, vi:i o pran

to correr cm todos os rostos, o só ulla ~o con~en·ava im
pnssivcl; sem ter lagrimas, som pocl1•r dc"cut ran har do 
seu pei to cerrado a magoa que n 't•llc rcfon·i:1-som li
niti,·o nem expansão '. 

Chegada :i hora da partida, os lrixtes pais abraça
dos na filha ,.,oJuça,·am amarganwntc: 

- Tambem tu no• dt•ix:1• filha?-.li1. ia An<<'lmo-. 
Que negra ,·elhic.i a no•-:1, Ant11ni.1 '.-c·ontin11ou dle ,·ol
tando-sc para a esposa . Jt: clopoi, d1• permanecer as.,im 
alguns momentos, nb.-on·ido ern intrnnba<ln nwditaçiw. 
juntou as duas m:1os, olcYou-a' para o <·eu, e cxd:unou 
com ,·oz sotnrna : 

-::\cm uma, ::l<'nhor. 11w clcixat'•! Xcm "''ª•que 
era a flor mimo>'a qne eu tanto qui1. al.rigar da~ lt·mpos
tadeo da vicia '. Que dcplor:wol <·ngano '. l.'uri-i :11ra1. dos 
prece tos do mundo, e dc~lomhrci-nw elo 'llll' Ih,us 1110 

t inha daclo dois anjos, que nC'C<'ssit:na111, para , i,·cr. •hi... 
sein1 foeundn do clc~tino, que lho forn marcaclo no,,.: . ., . 

.\gora, tisp io :i infaust:i cog uoirn ' l '"' mo re111t•s,ou 110 

fundo cháos de tanto~ info1·tu11 ios ! Kxp io, <' l' horo : u1:1s, 
de qno vale chornr os er ros do pass11clo? Ou que son ·o 
vêr-me r ico de pe11:1s o misorias; "" n-\n posso 1í ('u-i:i 
d'ellas rcluwor a divi na missilo q111• 1110 foni confiadn. 0:1'. 
filb:d csperan~a doi r:1da cios meus nmhieio.iJs dias! -
bradou clle com crcsMnto ngunia- l'n>t1,·cm a Deus qno 

Como cst:irnm m ucl:ulas :1qudlas duas crea f,urus! os meus olhos se foc-hassom antes cio wJr-lo na dcplor:wcl 
Tinham envelhecido por (](•,, n11 11os. D . A ntoni:L sobre situnc;ão em que te conlemplo. Auto~ mil ,·oz«< on q11e
tuclo causa'' ª picclaclc, n:lo purecia nquclla a quem pou- ria esmolar parn t.i ele porta <'m porta, do quu assisti r ti. 
cos mc1.Cs antt•s cio <':l<:rnwnto de Regina, muitos CO!l - clecomposiç-iio cio tt•u c,pirito, no meio <l"c•l:I ~ po111pas, 
templn"am ele p1·,•li•n•1wia í1s filha• . l'i'c<>e tempo, fazia d'esfas grandezas mal<litas, que 1110 otru,canun a rasfuJ . 
clla lembrar n an·or.; opul<•nt:1 e ma~esto~a ttbrigando Porque niio comprei <·n a f<-liticladt• para ti, )JOlll lia cio 
<luas formo~a~ vcrgonlc>a•; e hqjc, e:>ht,·a como aq1wlles l céo, quando o preço me cm L\o n~1acla,·1•I? Por que te 
tronco~ ~ecco• e mirrado<, que .i•i 11 :io podem hLxuriar matei, a ti, e a tua irn1an '. P11i d1•-n:1turaclo, e ll<!rcliclo 
Yerclura~. Falt:indo-lhe J>:ug<'nia, perdeu a parte mais no conceito do Sc11bor e cios ho111en< '. 
querida ela sua alma. O marido t•ra muito na sua vida; 1 -~fon c1nerido pai, ~oce~no-rc<larguiu lu·gina. 
:11na,·a-o qnaso com o l'Xtrcmo croutr'ora; ma~, a ~na ' N:io angmentc o dcsgo~to d\••fa M•pamc;:10 c•om lamcnto;S 
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que me raNg:\m a alma. Eide Yoltar curada d'estn me
lanoolia que me definha; eide correr para os seus braços 
logo que J>Oi'Sll dizer-lhe qne encontrei o socego. Mi~ 
nha boa mãe 1 coragem. N:10 se afBijam d'esse modo. 
Eidc escrever-lhes muito; e espero até que a minha 
sahida d'aqui serí~ salutar a ambos. O espectaculo oon
st:mto dos mcns sofl'rimentos tortura-os em lugar de os 
ali,·iar . De longe jií não Ferú. assim. 

-~stl\s persuadida que nos esqueces ?-pcrgnnton 
D . .Antonia. 

-Não, minha mãe; eu sei que não. Oxalá qne o 
esquecimento fosse menos acintoso com os desgraçados 
-rcsponcl<'n n filhot com um suspiro, que fez baixar os 
olhos nos ntribuhulos p:\is. 

O visconclo que se impacienbwn, aproYeifou aquelle 
in tel' rnllo, pnrf\ lembrai' que nl'g ioi o tempo das ult imas 
despedidas. 

An~clmo Yoltou-se entáo parn elle ; recommcndon
lho a fll ha com cstromosns palavras, rogando-lhe que não 
espnss:tsso n. 1·oltn. soni\o o tempo bastn.n te parn. colher 
bons fructos nquolla arruinndit sande. 

D . Antoni1i tnmbcm tentou fallar , mas os soluços 
cmbargar:\rn-lho a voz. Apcna~ pôde balbuciar, com as 
mãos estendidas sobre a cabet;a de Regina cm·,·adn. n. 
sous pos: 

-Adeus .. . adeus para sempre ~ Sei que te não tor
no a vêr, minha filha ... Recebe a ultima beução de tua 
m:ic. 

Qunndo o 1·apor que clcvia conduzil-a n Lisboa para 
depois seguir t\ i\Iadeira, singra,·a no mar alt<>, é qne Re
gina como quo despertou da lethargia em qne se acham 
sepultada. Relembrou a sccna da despedida; om·iu as 
palavra.<; da mão; e o cora<:ão até abi ressequido e arido 
ahriu-sc do r1•pcnto ao pranto que hí tinha represo. Cho
rou: p(1<lo cmfim rcfrigcr1\r o ardor que a queimava. As 
lagrimas fornm-lhe doces como ao condenmaclo á sede a 
gota d'agna. Dcixou-:ts correr com a soffreguidão do se
quioso, e agrndc<'eu por fim a Deus o mani fe.~to auxilio 
cl:i Pro1•idoncia, que ora o pl'imeiro sigual lia sua sa lva
ç:io. 

De feito, clcsde aqnelle dia, o seu rosto começou a 
ganhar n ma côr. Os olhos foram perdendo a fixidez 
quo eni o offoi to nnturnl dn. cnncentrn~ão elo espír ito, e o 
corpo começou a criar forças. 

O v isconde, no nugo do contentamento, logo que 
desombnrcou na Macieira escre,·eu aos pais ela espo~a 

dando-lhe esta feliz nova. Exultaram elles. Contarnm as 
horas n.tó nqnelle momento. CustaYa- lhes todada n crer, 
em b'\o rapida cura. 

-A mocidade póde muito-disse por fim croutras 
<'Onsiclcraçoes D . Antonin. Só n. Eugcnia nncla aproYei
lon!. . Qn<'m sabe? Talvez que se a tivessemos le.-ado para 
longe tl'nqui'. ... 

(Continua.) 

Jl ECOll IMÇt)E' llA 11\Fi\l\ CIA 
(ruum:N1'0) 

Cedo se ernbalR em lt.·ito nlviJOsimo de neve. 
Aoe harmoninsoe 1100~, lt\ d"mnn rn4c que teve, 
Alli sentada ao pé, tK>hnmlo mil caricias; 
Alli tendo o ~'"' Deu•. '•pnrgindo em mil delicias 
Os briuc0$, o tK>rriRO RfI'uvel d'csscs olhos, 
Que servem de phsrocs n• praia dos esoolhO<! . 
A vida para a ma.e se ÍmH.le n'um aífecto, 
Ao vêr a estti'lla <l'alva em seu mui pobre teclo. 
Tão cheia dr fulgor, qnê Ulfti" rulo l>Ó<.le ver-se. 
Ta.o c11eia d'hor111011in, t\iil8Í111 qual Bil.Jlia no ler-se, 
Entre "8 urzes e c·srir1ho irnigo cl'um cnlvario. 
Ondo nos gela o corpo o ponta d'um sudario. 

A infnncin é meiga, linda hnrpn a desferir cnntos, 
Nn,·cm doirfHln, que d<:Hfnz o vcHto cm prnntos 
Nn pussage111 dn vidn á longn etern idode, 
'l1•10 chcin do 11uu·1yrio 1 CHilC irmllo dft aaudAdc, 
Que n 'olmo pouco o 1>01100 o seio vni roendo. 
B du cspcrnnçn A lur. tn1ubo10 n111ortccendo. 

Eu gosto de•ao to111po oi11da de crinnçn, 
Em que o bc111 o o mal 1111.0 crnm uma ollinnçA; 
Mas eini éden n tcru, os sons uin brando côro, 
Dclicios d'mu porvir- depois desfeito cm choro, 
Perdido co1110 o som de lyr~ já 1111ebroda, 
Como o sorriso branco e lindo d'urna fada. 

F.11 tive d'nz~ branca um anjo cucontador, 
Que a ,·ida eunviso11 ao bom trabalhador, 
Sentado junto a mim; lh·rt)u-me cl'ngonia; 
Que hoje a sonhndn mile. toruadtt n'nurn. harpia, 
N 1111n riso mofador com clla me deixára. 
E a existcncin n'um mar iroso me ton1ára; 
Senao ,·~de o <:<intra•tc agora n'csta lenda 
Da mie 11110/ôrn j<I formnr nlcgrc tenda, 
Ei11 \'Olta do ~nhor : 

11 

'r inhR naRCido o dia, 
Joj dne R\ICl!I o côro, C88R lindn harnionin, 
N<lo entra corno 011t'orn as r>0rtns do seu lar, 
En>born com cni<fnclo os ponhn pnr cm par. 
J~scuhl cm volta um som, Eiómcuto ini:::iginndo, 
Correu a crum todo, e 11111 grito molfadndo. 
Peor que um longo hrndo cu• 11111a grande orgio, 
Pln11tou dn pobre nino no seio umn ngonin.. 
De lngrimnfl um mtu1tn N1tcn<fo-lho no seio 
A dor, que junto o Chri•lo escondo ulll vogo onceio: 
Alli buscnconeolo cin fonte toda purn. 
A vêr se qual )loyeé•, obrindo o l'OCha dum, 
Elia pode r•agor as •ornbr•~ do cnn1inho, 
E dcmondar um porto. o o ee11 bcllo filhiuho. 

A ORAÇÃO: 

Srnhor ! perdi meu filho, 
Ntto tenho mAie: que dar; 
Sou jl\ véla perdida 
D'omor no immt"1190 mor. 

Senhor, crn tão lindo. 
Tinha-lhe tanto amor; 
OeixAi·me veJ .. o ninda, 
Que cu dou-,·ol·o, Senhor. 
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N t\o vêdes estas lagrimnP, 
Que mrn peito cl""t illn, 
Perdidas, corno cstrella, 
Que no teu <-éo scintilla '? 

S:lo ell as o perfumo 
Na dôr do coração: 
J~, se eu vos offendi, 
Scuhor, peço perdão. 

Seubor ! perdi meu filho. 
Tinhn·lhe lauto amor; 
Deixai.me ,-é1-o ainda, 
Quo eu dou-mi-o, senhor. 

JERO\"AU: 

l'oi~ vnr. mulher, perdida em véo pocnto. 
8eguiudo e.aso caminho ladeirento, 

Quo á estrada vne dnr ; 
l~. se até Ili ntlo vires teu filhinho . 
Núo pares sem vigor, vao cotr1 carinho 

Torn audo a cam inhar. 

NM virn n pobre mãe o collear dn scudn , 
Nno ouvira o gemer da brien peln fenda 
D'uma casa mui velha. alli s'perando in@tantee, 
Suavisaodo a vida <1os pebree caminhantes. 
Qual oosis no deserto abriga o impaciento 
Levado peln sê<le e pela calma ardente. 
Cnminha pela estrada, e já parando c;icuta. 
Já vac qual forasteiro nos nntroe, <1uo 1>e~crutn; 
Mas á perta foi dar d'um mui velho castcllo, 
As.entndo na relvn e d' um borrível-bcllo. 

lll 

Gemidos Sonm .. . 

A mUo c.scut.a. 
E ''ªe oa !neta 
Parar tambem. 
E cutra tremendo, 
Volta sorrindo 
N'um vago, infindo 
Amor de mãe. 

Dentro na sala 
J nda urnas voz.ea, 
Como d':ugozcs, 
Vão cchotn; 
Mas já dcsert.~, 
Não impedia 
Quo quem ouvia, 
Podesse ent rar. 

E a miie, coitada! 
Qual pemba leve. 
Branca de neve1 

Gemendo entrou. 
Quando voltava 
Viuba sorrindo 
N'um vago, infindo 
Amor. que achou ; 

Era o filhinho, 
f~rá o rubim 
Do Scraphim, 
Que a deus pediu. 

Era o ix:rfume 
Da meiga rQt!a 1 

lloniun airosa. 
Que no mundo rio. 

Depois correndo. 
Todn l'idcutc, 
'J1o<lo co11te11te, 
Volta no sen lar; 
E o seu filhiuho 
Junta do HCÍO, 

,X tmn vngo ttnceio 
'l'oma a enlaçar. 

Eu gosto de~~<> tc111po ainda de criança, 
Em qne o bcUl o o nuLI não ernm mnn alliança. 

ERNESTINA DA 1.U1. . 
Villa Rea l. 

JOSI~ BALSAMO EM LISBO:\ 

Os leitores das ,1(e11101·ws de um medico, por Dunrn~, 
conhecem J osé Balsamo; 6aibam, porém, que o homem 
prodigioso inventado pelo explendido romancista é uma 
innocente bnrb. O conde de Caglio$trO ni'10 merecia as 
honras do excitar a phcnomenal fantasia de tão ardente 
cabeça. Se A. DnmM lcs.-ic de espaço o processo do José 
Balsamo, preso no eastcllo do S. Angelo, correr-sc-hia do 
cooperar pam 1i immortalidade d' um sujeito <1 uo princi
piou a ser um pobre alarve desde que a desfor tnna lhe 
dcsafivelou a mascara de velhacaria, cnjo requinto pare
cia medir-so pelo da sandice dos seus admiradores. 

No principio d'osto sccnlo pnblicou-so om Barcello
na um li no com este titulo: Compe11dio de la vicl<' y he
clws de Josepl. Balsa11w, llc"n<UÚJ el conde Calliost1·0. Que 
se lia sacado del P1'0Ceaso formado conil'a el en Ronu' el 
ano de (790, y 111e puecie 3erri>· de refila para ro11oce1· la 
illllole de la ucl<' dele& /rcrncs-11uuo11es. 'lhul11cida dei Ita
lia110. 

São 313 png. cm 8 .0
, cheias da ,·ida sordidissin1a. 

do arnntnreiro do Palermo, e de modo escriptas <1uo 
se insinuam como verdadeiras por serem o texto das 
rernlaçõcs qnc do si fez José Jhlsamo na inquisição, 
corroboradas pelo depoimento de Lo11rcnç:1 Fil isiani, sua 
mulher . 

Esta Lonrençt1 seguiu-o 1\ Espanha em trngcs d0c 
peregrina de S. 'l'hingo; m;is não consta qne o sanclo se 
possa gabar de tal visita, porque os romeiros q uodaram
se cm ~faclricl, cllo a propttgar que fi1zia ouro, e cllii a. 
ganhai-o da maneira mais :wiltadora. 

S:io histori:1s ruins do contar n'iun pniz cm que 
certas dcsmoralioaçoc:; se figuram impossíveis como o 
parricídio para o lcgi~lndor grego, que lhe não cstatuiu 
cnstigo. 

Não ob,tanto, ~t:ia-nos concccl iclo referir o que csti~ 
escripto da dcshonostidadc da snr. • Lonren~a, ou condcs~n. 
de Caglioslro, como ao depo i~ clh ii s i se agraciou. 

Fomgidos por certos moti1·os 1·ieram dar a Lisboa. 
.\ gora qnc conto o anonymo hiographo de J osé Balsamo. 



132 GAZE'l'A Ll'l''l'ERAlUA DO POH'l'O 

Vertemos do bespanhol que o tmcluziu: «Cheg.1do~ alli, 1 P ellcgrini, ele c·oudc dl' H:lrai. dt• conde de Plwniz , de 
(a Li•IX>a) o prim<'iro pem;amcuto do Balsamo foi infor- nrnrqu(•:r. de Annas, e por fim de Cagliostro, quo lomou 
mar-se, como sohi:1 fozcr, elas pcs,ou~ ricas e do,enfrea- em Frnnça, onde, n:i opin iüo cl(' 111uit.:1 gente cp1<', ;;cm 

das, e soube quo all i havia um nogocianto, homem do ter fé 0111 Deus, cria om feiti ço8, pns;;ou por o,·oc·udor dM 
oaracter, c11mo lho convinha. En"ion-lho logo a mullwr sornhrns dos morto<, foi depois a Londres, d'onde ,·cio a 
a poclir-lhe uma esmola, o o ~occcrro que obtc,·c foi uma Litiboa, com cartns do recomm<'nclaç:lo para An;;l'lmo 
tnoecla acomp:mhacl:1 do tuna torpo pergunta, t·ilanclu-a Jo~é da Cruz Sobral, por meio das quae;; ;;e introduziu 
para tal cffoito em um seu jardim eampesh't•. Por os- em ,·arias ca~as, onck, com a im pudcncia da ra~a char
pa~•o do trez mezos ami nclarnm-fie ª" idas ácpwllo sitio latan, so incnl<'ou a olgn111as pr•soas por fazedor d<i ouro. 
de ......... ( l) O 111odo, poré111, cl"1lgum dc&aguiRado com a Do lado opposto cst:wa 00111 os olhos pregados n'elle e 
familia do negociante, furiosa por taes amorios, foz que apontando para ello o peri:pic:az inll'ndente Diogo Igna
.B1tl•amo deixas.'!O Li•l>Oa e pa!<sa••o n Lonclrt's ..... o:icle cio d<' I'inn )faniqu(l, clizenclo ao seu partieul:ir amigo 
uma criada lhe roubou porção do topn.;ios que tinha njun- marqtt<·: de LaYradio .. . : ntio '11C r/,(!'irci bem Clq11ell<t ca-
tado t'nl Lisboa.)) (i!) /'<I ... » ( 1) 

O ncgoc ianttl que teve :i fortuna ele hospedar cntre E•t:t notici:\ do sr. marque:r. do Resende desdiz da 
as •U:h flores a c.•po"a cio mara,·ilho<o José Bal•amu era rclaçito biographica j1i citada. Propenclemos a dc•confiar 
o opulento An;;clmo ,Tosé da Cruz Sobral, a•ct•nclt•nte dos apontamentos do esmerado c~criptor, por CJlll' o lino 
cio nctual colltle cl'mpH'lle ultimo :qwl liclo. coo''º o traçaclo uu1 face cio procc•sso cio g r f10-Cophta ou 

Quem qnizer "alior poru1 ono ro~ elcsta familin prccl i- ,·0 1101"1\\'CI ela mat;on:uia nos faz maior força . 
lt•cla cio ministro dí! O. Jo~é l.º, luia-os nas He1·1ml"r<°Je• JoRé Balsamo, quando estanceou por Lishou, ohc-
de Jacome Haton de,du l ag. 341 a 350. g:ira de l\faclrid <'não cl(' L on<lrc>. E' pnssiYel <'até pro-

A'ccrca ele .\n•dmo, ditoso m~rcador da (·un">rtt· Ya1·cl que An"<'l1110 cl:t Crnz Sobra!, a fim de honcstar a 
d' um 11croc do Alcxnnt!ro Dunrns, trnnslndn romos :1lgu- nprescnta<;ão cio forastciro, ~e inculcasse authori:>ado a 
ma~ passagens cio sou contc111pcm\1100 Jncomc H••on : isso por car tas recommcndatfras de boa proceclc>n('ia. O 
« .. 0 irmrto lll:li~ moc;o ela familia, Anselmo José <ta Cruz q1w 1•llc não ousa,·a, elecerto, era contar a Pº"~ºª~ tão fi
Sohrnl, foi rnanclado ... a GeuoYa para aprender u lingua dalga' e pelo con11-0guinte hone>t:ls a orig<'m ela• Hrns 
itulian:\ e o commcr<'io, donde ,·ohon casado <"Olll uma rdaç()l•s com tal fomilia, cousoautc :is clen11ucia a hisloria 
sonhorn chamada i\larin M:1gclalcn:1 <.:rnc:t ... Ansc·lmu José conf'o rmnnclo-se à• <l<·clara<;t>es ela propria consorte do 
d1\ {)ruz Linha vivoztt o sabia cio co111mcrcio; pod1n o que réo processado. O embusteiro, quando cste"c cu1 Lisboa, 
ellc ,ahia melhor cr:t di<t ribnir clinlwiro com lilwraliclade nind:1 se não tiuha ngraciaclo 00111 º' ,·arios tirnlos lem
e111 tocl:L~ as occa~iõci qne se off ·n•ciam de pro1110,cr o brndos pelo sr. marqul'z. Ascoro.1< nohiliarias i11\'entou-as 

RCll i111,•1·c<<c ... Em todas as occasiôt's do regosijo puhlico depois, n proporção que ia mndanclo cio terra, JWl'><·guiclo 
dava fuuc~õcs quo 111ai• parcci:1111 cio um pri11cip<' que pela justiça. O que cllo fazia vi<hnnhrar CIJ\ Lisboa ora 
ele 11 111 particular ... Nncla c\'isto acl111ira em u111 homo111 que C]UO •u•pcitarn ser fi lho cio Grão- mc<!re da Ürclem de 
sonhe grangear<·o111 a sua liburaliclaclctantas fontes de ri - )falta, ;\fanoPI Pinto cln Fcrn<C'ca. (l!) 
qul'zn.» .\ aureola clv pn•,tigio for111ar:m1-lh'a drpoi• os res-

A n•clmo da Crnz 11<10 se p+irn de apre•cntar Jo~é plcnclort•s ele Pari<, irracliaclos cl<.' formosos olho~ de mu
Bal<nmo na• sala< elas mais gradas fomilia•. Vl'·so que o lhen•,, ciipLi"ª" elo :<C'U magnrti"110 "ataoico. Aincln as
marido ele Lonn•t1<;1~ li'cli siani lltc 111(•1·ocêra 0111 <IC'tforcn- s im, t:io ª"signal:Hlo pat rocinio nào impecliu quc o conde 
eia o cpic a cspos:t lhe• ganhara cio cc,ração. Em pro,·a Caglioslro se amofiua»e por <:al'CPI'<'< e tribunacs, até 
d'ioto, ,·cm o ~r. urnrqurz de H «'ndt• com um c,,timtwel que, l!'\':Hlo a Roma cm cata d·nlgum repouso, n inqui
opusculo ba pouco pnhli .. ado com <'•IC titulo: Pi11fla·ci de siçiio lh'o dou maior cio que cllc quizera, condcrunnndo-o 
uui ouleÍ>'O nocturno e 11111Mn"ío11111.•iral eis porias de Lis- a pcrpotna pris:lo, c111 1789. Sei11 annos clepoi~, José Bal
boa 110 ji111 do $fl'lllo />t1••ado. ;:;. cxc.' descreve aR pessoas sa1110, o i//umúuulo, teve a venturn de fechar o~ olhos á. 
que confluir:1m ª'' ,·l'lho solar da< Pieôas, rcsidcncia da luz cl'<'ste mundo. Lonreuça, a clcnunciaoto da~ miuclcsas 
familia Freircs cio A n<lrnclc, cujo v:u»10 clepoi" hom·e o mais abomiua\'eis nn ,·ida do marido, foi !:unhem oon
titulo de eoncle ele {)11111:nido. Na "''rie das cla111a11 o cnn1- clemnacla a prisão p<'rpctna ('lll um eonvento. (:~) 
!hei 1·os re1111ido' parn o saráo poctico, csta\'am, cscro,•e o sr. Quando passardl's em frente do palaccto das Pirôas, 
marqucz: « ... o c:walhoiro l'inctti, grande prctit igiaclor; o o ,·os acudirá lc111hrnnç:1 que alli C<tC\'e José Hals.'ltuo, 
famo~(> impostor italiano José Bnl.:11110, que depois de o propheta da guilhotina t!e )faria Antoiuette o ela cles
viajar p<.'la Europa. co111 o,; 110111c~ supposto~ do marquez 

( 1) O historind'>r 1•11'·!1:.içn tnulo o linclo ela hiatorin que 11>10 
EJ(' (•fl1111 1·rc de desig11nr o q111mtfo rt-1tipu ln1li\ no ta1 convh•io buco
lico ._to uegociantc e ti•• ro111nuticn amn•lorn df1~ AorerL De Louren· 
Ç l 1li x !ltll <."SCriptor fr .• nccr.: fk:s rh1,rmt11 fourairtnl ]J/Ult d'or a 

lt>n trMri quf' le crew:l't 1/· fftrm~1. 

(2) Png. 39 e 40. 

( l) Png. 13 e 14. 
(2) J osé Bnlsa1110, unscicto em 8 clt' junho rlc 1743, c111 Pa

lermo, crn filho do Pedro Balsamo e •lu 11\eliza Braco11it•ri, gente 
de bnixn concliçno. 

(3) No proximo 11u111ero daremos notic!.1 mai~ circunfitAncia· 

d .. , trnrluzida do º"'"'º· llarcm. 
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truiç:\o 1hl llasti lba, resai-lbe por alm:\, vi,to que ellc 1 83 uos archh·o, nacionacs subsistem alguma~ c:.r
morr1·u 1·ontricto, e se habilitou, por is.o, a entrar no rei- fas do c:1r<lc:1l cio AlpcJrinha a D. J oi"to 2.0 e D. ;\fanod, 
no da g loria, que eu a todos vos dos<~º' A men. nàO tenho que111 111'0 nssevere. No codice 102115 d:i 

e . CAij1'El, LO DRA.~co. «Biblioteqne Roy:i l do P arÍ•>l sei en que laborioso• inves

CAllTA INEOITA 
))0 

e AR o E A L o· A L p E o R J N H A 

~a chronica de D. J oào 2.0
, conta Garcia de Rezen

dc •inc o principe D. J oão, cioso das honrah qne seu pai 
D. Afion>-0 V fazia ao cardeal ele Alpcdrinha D. J orge 
da Co~ta, ~ahira um d ia do Sanla rcm c:wnlgando, co111 
g rande comi ti,•:i, em companhia do <·,mlC':tl. A' entrada 
eh ponto (\o Alpi:irça, o príncipe m:rnclou ficar os criados, 
o t ranspoz a ponte a sós com D. Jorge, e alguns moço~ 

do cst.i·ilJoira n:L rnngunrda, e :i d ista11cia ond1' não po
dessom om·il-o. 

llompou o prim:ipe !llll virolcutos queixumes conlr:\ 
o prelado, quo se dcscul p,w a sem ,·ingtir a moll'ccr o animo 
irasl'ivel elo futuro Lniz Xl por tugucz. Até que o principe 
repdl inelo as desculpas do espa,·or ido prelado. exclamou: 
«Parn que é nada. scnào a um cardeal tão mal cn~inado e 
dcb:tgradt>cido e de m:í. couclic;:lo, mandai-o tomar por 
quat ro moc;os de esporas, e afogai-o cm um rio, e dizer 
que c.~hin e"° afogou d"tun desastre 1 ( 1) 

J). J orge ouviu, reparou, e viu quo o 'l'~jo o~tan1 

alli i1 beira cl 'alle e debaixo dos olhoi; corusoan tf''! cio pri u
c i po on1 q110111 cllo conhecia snmnm cap11r idado para exe-
c u tar o programma. 

J ulgon-so morto o bom do mmlot1l. Isto o confos~a
' 'll olle clopois cm lloma, para onde se dl'n prC'ssil cm ir
e d'ondo nu1is rn1o voltou u enrostar-sc 00111 o real car-

tigadores portug uczos, o nomeadamente o snr. Roquo J on
qui111 F cmaucles Thon1nz, achar:un e trasladara111 umtt 
carta do c.·mlcul D. J o1jo eh Costa enviada ao principo 
D. João, clesclc lloma, 00111 data de 4 de 110,·e111bro de 
1480. 

A mal-q neron<;a <1uo os apn rtou nào impediu que so 
carte:lsscm os dou~ príncipe~, sobro negocios da egrcja o 
ela poli t ie:i. Muito pôde 00111,igo o cardeal que t:10 de,·c
ras se most ra,·:\ cJo,·oto das c.-oi>as de D. J o:io 2.0 rc,al
,·:mdo pa ra ~i o bom acet>rdo de nào voltar ii pahia. 

Eis aqui e conthoudo da <::trta, cuja ortographia é a 
111:1is c~mcrada doo Mtl.iios do secnlo XV: 

e< C'aiü• que o mn/Pa( de po1·tugal estp1'et·r-o de llom<i 

1i etRc'.'J d(J .fo!tam -<nulo p1·incipc. 

<!Senhor. 

1eD espois de• dnd:is g raça• a eis, por huu bachare l do 
porto 1ncu fiun ilinr (2) ''º...; e:-;cpre'"i as~ifi Jargnnu•t<•, os 
1eitos do turc·n. A'•i que ~•<' vo~~a ~enhoria OU\'C minhas 
··:wtas. cio todo ~<'rt'<'' h1•e111 t•mformado. Ell\', eram cm 
lua• manf'ira• , h1111111 que toc:wão a Hocfos. e outro' a 
ftal ia . Do• clc Hn<h'< no hr neces~ario fazer mays mcn
•:0111, soonwnl <' <JU <' hr d<'«;crtado, ficou muy cl(·~troyclo, 

morrerá <oln·(• l'l lo de 16:000 t11rcos pera çima (~) . 

Ho tnrc·o 111an tlon ,ia matar o c.1pytiio principul 'l 

(2) f;:~t,. hachnrC'I do Pm1cl pod~ria w·r l~'c.·rndo d:• S •tJni·irn, 
por \' ia d ,. 4{1U'IU o ca rcle1ll 1·H('1\ •vcra ao priucipe cm -l dl· fovort·i· 
ro do rneR1uo n 11Ut) n cn1·ta, cnjn pasi:iagem, elo segu int(I th~or, ('1";

t·1111 pou D. Umlrigu J a ('unhu: 
,,~eahor, c.·11 11io lll Fcrn llndo cl.; S<qu t:ira JU\!U t!~cutlt.:irv e fo.-

r:tdco . ·1· t · • 1 d 1 1 · . cc1· d l - 11 -. 1 . 1111 l"lr, IOlll '11111\lll!U \'Okl'l()"f"t\'I( or e \'Ollt 11 e e (e 'tll('JU t.'U IUU l -

8°'11 unp 1mcuto O < e~~un~r quo lC u u Hl .O prt~- t•J com tio. ,-. S"nhoria lhe di- comprida fc, porque oom ,·,d li\ por 

cipc t' ela 11al11r:1l corre:.pondeucia. com que devia r~tn- j outra e<ms·1 . I"'' qur t•u ~''º(•ou) ho111ern de muito bo, fo. ,. 
1
w.r 

buir-lh'o, ocardcal D. J orge escrcna cloi;de Homa ao filho mi me teuhoem •• cou"a•tlo ••rviço d'el-Rei ' 'O&;o p ay . c• , . .,.._ •• ~. 
d'Aflon"o V frequentemente. post<>que rne "''" """'!'"· lÍ\•cstvis e linlu1ea por ho111c duu tr.• ley; 

NoL.'\vcig lOr n1ui tas ca.usas dC'vium ser on t:lo a.s car- pero f ttÇ'> t·.111 i 11t ·11 ufli~·iu, 1>or A:ntir quanto esta ernhaix.td•t rt·h·un 
. I N li . 1. 1. . d n .>sso sc rvu;o, l' fl \ . HC:uhorHl fic1uc rcccbello <'111 fiO!n· j ç 0 , "' u,\t; 

tM do sab10 pr<ilado. o co egio c:~re 111 ª ICI? . ()n\ e l"t"Cehermoü Deu•, " <111 11 1 ncho, que ~. o por q lw111c111 lodc-
muito o 8011 \'Oto, oxalc;oado por saber e v1rt11d('< . X i8tO !V l::s t·ou••• devo fo"cr . flOJ' U<lO pr rclcr p;11lard,\o.• 
01wio11- o sou l('gaclo a Venozn. lnr1ooonoio V rn deveu- g tn Hf'qll('U!'in d•t Cllrtn <t•W vamos trnsl:Hlnndo, "" ' rcfo1-vo li 
lhe a thcarn, ~ondo clle quem negociou os suffrng ios d'ou- cu1b:dxncl.1 ele L"crrnlo d u S •qn"irn. m andou D. Alfon~o \" . 00 

t rol'4 cardc:\CS COIH a .. autboridade do Kou: o Alox:a.ndrc turno eeg11i~1t4 ._ 11 1 :11~ nr111 HI., d~Ccn~lcr Italia du turco. O to1111111mclo 

VI . ".· ' . 1 . .. rd \ai D. J oruc ( nize$S6 o c?uhc :w l.>ibpo d h n>rn, D. ( 1arcrn d<' )lerH.:z.v:; qm.• ."n>u l•xp~eu· 
w1.o h l l:l. 8 1( O pa p<l . se O C<l t . . n 1 dul un ente no papa, t ' morreu t re-z Hn 11n-, cl -:po1~ n .\ (ºl"ll••ru.L tWt.'f'fl 

pontificado. Por egual cow tantos cred1tos e honras, cor- J ,, castello de P.1hndln, undc D. ·'"'"' l l ., mandou a;:oui•or e I"" 
ria mundo a fama ,:e •ua altis.•ima •ab<.><lorin. P reciosa e •ridacle lhe al ii:..irou ª' 1111gn•ti.i. ,,.,,., 1><:çouba. D . . Jo,1o. u liual, 

)>Or tanto dc,·ia :,(~r :l s ua co rrcspondcncin. corn o prin- c.-onseguiu_<1ue. um pnpa lhe aq~1il"l•:l'--..,c co~ o penl.t\~ ab:-.ol11h1rio 

ci ,.. IJ. J ofto. da < ual a pena;. resta <'stampado um fra- algun~:i• mqmclnç•w• d~ consc1c1~c1a. O ''"""de L111• XI •·•l.t\'11 
J 1 .. . . <lc g;uola; o do outro focmom til' <:t~ter:r;) . 

gmcnto el1• <·:trta, n:i Hi .. torúi f:. OJ:lesw,./u:a de Jlrar1a por 
D. Jlodri~o da Cnnb:t. 

(1) ll. Bodrigo da C1111ha, 1li•t . rrclrs. cio• rcrcrLispo• tle 
B r ttf/lt (p. ~.· pag. 271) rclab .., mesunl8 i11t.<•11çii1•• tio pri11cipr 
alguiu ta11 to vnriiuba no feit io : Qu6 vni a17or1t. 11.a morte <lc unt 
cordcalt tomal-o e 111mufol-o dt if{tr 1'°'' qtu,tr o kumiu>1 <le uma pon
te uboi"º ' e di:tr que cahiu, ,relia. Lcvova as 1uciJrnRt1 volta1:1. 

(3) Y ;:1i pouco a 11~111c11hl.clo 1wlo cnrdeal o uum1.•ro J os iuficis 
<iue o tHmct·> f ·rro l'!ipost<'jou. V<"rt-Ot , o 1n.:i~ 8iimdu liit1torilldor 
di\ '>rdem <lc ~1 'lltA1 <·~rcwr: ,'h limfm, /JOur tüut'rfr la lwule de <'(I· 

1t fuife, ct por SfmVt1· l'lwnncur de ses troupes1friit smmrr l<i 1·clroilt, 
aprés w1ofr lai1aé sur fo, br~clte ou mi pitul tlt!f muroilles plu1' tft 
quinze niil lw111mcd. 11 i6toire duli Cliovtili ·r~ hospit1t1 icnt; '!10111 . J J, 
pag. 492. odiç. foi. 
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tinhn. dogredaclo, por q lho nou tomou n clitn çiclade. (4) 
Y clc~poisdc todo pa•s•Í rf10 por aqui muytos ca,·alleiros frã
çc~•cs, e clontras naçocns pom la se não desse Reguo, q 
não pnrccco alguu, e foliavam mu_,·to nisso. Asi que nes
te feto de Rodes no he neccsa rio esepre,·er mays cio que 
vos tenho eseprito. Ma:l' ,·indo aos ele italia, o que se de 
pois de vos ter c.~cprito SC,!?uio be isto . A armn.da que el
R lli do fornando de napolc fez por mar eõ ajuda que lhe 
deu o papa e collcgio perdizimos de crerezia cio Riame e 
18:000 ducados cm dn. •. E floreça e miUam e outrn.s po
tençins de italin. ns tnxas postas pelo papa a cada huu, 
:1~i que comt:\do o que todos lhe df10 achamos que hn,·eria 
ja çcm mil durados a alem das dez naaos qne vier :l de çe
çilin. armncbs e pag:1d:1s attía o presente, nf10 fez pro,·ei
to alg um pcllos tpõs sorom Cõutrairos, E por que a gern
tc he muu mal pagnd:i . .Pollo qual a tli ta a rmada m.vgoa 
e-ada dia. Asi qnc homdo se esperav:1 como \'OS escprovi 
q n :1rmn<l1i por mar tivesse o por to, c cobatesso por sua 
parte, quando ho (lxcrcito por terni rhegasse, scgndo era 
ncorclado. Os n:wios cio turco vem a Otroto, cid.0 q ho 
tom:1rla, o trazem artilharin e tod<> bastimt.º q lhe cum
pro, E hc o p:1pa çcr to que cntrárào, poucos dias hií, 2·l 
vell:1s nollo. Vo~Ra Seuhoria veja se o pocle bem bastecer 
e alortolcznr. Outrosi o oixcrc:ito per terra atírn agorn no 
fez r1ad:1, antl'S rccebor11 danos dos turcos, quehonde a a 
primcir·a 01«1 poucos seguclo per m ... cartas ,.erici~, agor:i 
~am muito~, e bnm lhe tamanho medo os nossos que º" 
não ou<am de os cometer , que dizc que sr10 mn_,- e-;tranho~ 
homc< de g uerra: a~i q como mingoa a frota, i;;so mosmo 

foz ho eixerçito ela terra. 
Os que la cri\ asi de poo como de ca,·allo foge pollo 

q dito ho. E por que tambemsnm mal pagos. Dc;;tas dua< 
primisns tomo vossa senhoria esta eõclusam, qne os tur
co~ cstl\a e C5perã clc.,t:ir a ~eu prazer atán o começo cio 

vcrr1ao, qu:ido ~e <'Spera por gemte grosn. O turc.'O he j•i 
par t ido ele cost:\liuoplo pera eseutcry pera dar aquelle 
:winnwnto qu<' lhl' eoprc, a armada sua q era em Jlodcs 
:1 vem njuntnr cu a de otrôto. E a$$i ajun tará em esk 
1ncio tpO tam g1·ii<lo frota por maar que outra lhe nào 
pos:i rc.iisl ir. g11k~· nõ faz outr:t cousa se nà mãdnr ao 
papn o a estas outras senhorias que lhe rnfülem d inheiro. 
n famahe q do 8Cu nom qr. despender nachi. O filh0 duque 
do Cnlahr ia quo 110 touclo por bom c1w alleiro, esta deses
perado com ollo. E parece 11 cousa, seg undo o processo, 
()ll O lc,·a, clcxpachada, se eis (Deus) por sy o non Ilemo
doa . Ifa poucos clias c1uo lhe o papa mr1don dinhei
ro, e a ~ i o collogio pora a gente de pec dizendo 
ellc que com .1 :000 homecs ele pec que lho pagassem 
cõ os quo olle j:1 linha por dous meses, espor:wa acahar 
sou feito. O dn• pt'r>l os qnaes lhe foy dado. Agora 111:\

da pedi r quo lho dcrn 8:000 o papa, e milão e Aoroça 
pagado~ por trcz mew~, por que os nõ pode la achar ne 
tem dinlll'iro pera elles, e que poys o Reino be da Ig re
ja 11ne lhl' ~oceorra que o no pode per s_,. Remediar . 

Elle emqu:Ho a gcrnte do lureo foi poncn uo se qnis so
correr, o todo o tpõ dcs pélnclco cm mãdar pedir dnº de 
quá prall:i por nô dc•pcmdcr do sou, horncle he çerto que 
tcrn muy g r:ide !<'•Ouro. Agora hem ~e ere ja q elle no 
pode n.ynda quo queyra, qui\to ma,,·s que parece q nõ 
quer. E todos ham i>1to por eon' a de <;oco e a<;oute de ds. 
Trab:ilha o papn quilto JIO<lc por ajuntar e nnir Italia e 
busc:1r modos e n•nwdio,. ,\parlou (?) elle e o oollegio 
que csti'"cssem n'estc-; feitos, e cm todos ouh·os, seis car
deaos, por que ellc h<' jn muito fraco, cios cprnces eu som 
o mays pequeno. E nsi estamos nestes trabalhos, todo o 
que nos parece Hepresentnmos em comsistoryo na sua 
8amtic!nde. E pnrn vos 1·crdes cnhor q isto hé cousa de 
ds contrn o qunl n:\o hn hi comsdbo nê pmclencia, esta 
ltalia he lam npMs ionacln e posta cm t:Has cobiças, enfi
deli clacle e outro~ maaos vícios c1uc nunca se pode unir 
atou\ ora. E cadn huu vcmdo rnnnifostamcte sua perdiçr~ 
qr perder huu olho por son v i~inho ser i:ogo de todo. E 
asi ham Loclo~ omlim do fi<·a r <;ego~. Nô querê cõsirar 
cm como cncla 111111 por si no pode Hcsistir se se todos nã 
unirem, e nõ so ham do unir sonã depois q ue unidos tam 
pouco poderem aprovoitar, o que sorna sem chn·ida, se 
os turcos ali i1111·t•rnào . De Ao r·êça agora cspcrnmos que 
,·cnhão ê o que ou trabalho,\' tamlo quilto tenho escprito 
a d Hey. Os ,·cnozcanos ê ncnh(la mnneirn querem cmtrar 

ni~to, dizcmclo que PºY" tem pnz cõ o turco, no querem 
guerra, ea l !) annos lha rni1tinm1o e nunca nenhii.u os 
quis ajudar ~cn1i o p:ipn 'ó o que pode, e que cl-Rey e os 
outro~ •Cmpre rir1io cl"cllcs e trm perdido muyto do seu 
o;cnhorio, que por !:111110 <JIH:rcm ' cr que fazem os que 
cl'clles ~e riam. E q111• o primc;ipal era el -Hc:- que sem
pre lhos fo_,. mu.'· cit miro qne aymda q ~aybam se o tur 
('O tomar lhlia 111\0 h(':trcm ellcs de fora . P~1·0 querem 
"ºr os derradeiro,, O turc-o non miltém ,·erclade em cou
'ª que promda 111• tr:1to 'lut• faça, Pº.'"' <;crto he qne :,em 
d les Italia não podera rc,i,ti r segl!clo a opiuiam ele todos 
º"q ue ~ab1\111 . O ducado ele nrih1111 cstúa <'m poder de 
híiua molhcr ({>) e ele lmí1 moço de doze anno$, e he em 
tanto traliallro qno ní\ pode re11wd\'ar a si nê a outrem 
apro,·citar. . \ gorn pslamos cm fazer taix:u< <' bu$Car dnº 
e gomtc~ per todo o nrC1do, ma8 n my parc<;e qne come
çamos tarde, ~o ds por Hi 11 on1 toma cuyclado desta fozê
do comocl icto he. Do lloma n 11 ele 1wº de 1480. J orge 
C.::irdcal.» 

Hns:"io l inlin ]). Jm·go da C.:ostn par :\ remcttc;r :i sal
rnçf10 o «li1zend:rn cio Jtalia aoscuiclaclos de Deu~. O terror 
na Europ>t era grnnclissimo, c111ando :t n.rmada othomana 
g anhou de ns,:1lto Otrnnto, cm 21 de agosto ele 1480; 
mas as for~as do p:1pa e as do rei de Napole.s ,· ingaram 
afugentar o tui·co o rctom:tr a pra~a . Mnhon1ct 2.º morreu 
cm julho do seguinte mrno. Seus c\ous filhos 13ejazet 2 .0 e 
Zizim ,·icram í1s armas (•fltre s i, e a cbri~tandade pôde 
rc~pirar e aparclhar-•o para mais d1.,<nfognda defesa. 

C . CASTELLO-BRA..°'\CO. 

(-1) .\11 110! 1 "º gcucr:1l ll usl.lphnc1uc o sulhio mnndou ru.sctcnr (ij) ~:.1.1 c.irta é d11tod<1 cm 4 do uo,·emuro; • 2 do mesmo 
por que 111·· acom; ·lhára o cêrco cuidando que sssim lisônge:n·~' 111'-""4 liul1n ttillo cx1mlt1a de ltihlo n dtu}Ul"7.tl Rounc do Saboyn.. a 
o 1'Ultilo. <1ucm nllu<le o cnrdc.11. 


